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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om ændring af artikel 90 i Europa-Parlamentets forretningsorden om internationale 
aftaler
(2013/2259(REG))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelse af 29. januar 2013 fra formanden for Udenrigsudvalget og 
skrivelse af 13. februar 2013 fra formanden for Udvalget om International Handel til 
formanden for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

– der henviser til forretningsordenens artikel 211 og 212,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A7-0000/2014),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den første dag i den næste 
mødeperiode;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til 
orientering.

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 90 – stk. 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. Parlamentet kan når som helst under 
forhandlingerne på grundlag af en 
betænkning fra det kompetente udvalg og 
efter at have behandlet ethvert relevant 
forslag fremsat i henhold til artikel 121 
vedtage henstillinger og kræve, at disse 
tages i betragtning forud for indgåelsen af 
den pågældende internationale aftale.

4. Parlamentet kan når som helst under 
forhandlingerne og fra slutningen af 
forhandlingerne til aftalens indgåelse på 
grundlag af en betænkning fra det 
kompetente udvalg og efter at have 
behandlet ethvert relevant forslag fremsat i 
henhold til artikel 121 vedtage henstillinger 
og kræve, at disse tages i betragtning forud 
for indgåelsen af den pågældende 
internationale aftale. Artikel 49, stk. 1, 
artikel 50 og 51 finder anvendelse på 
andre udvalgs potentielle deltagelse.
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Or. en

Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 90 – stk. 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5. Når forhandlingerne er afsluttet, men 
før aftalen underskrives, forelægges 
aftaleudkastet Parlamentet til udtalelse 
eller godkendelse. Ved 
godkendelsesproceduren finder artikel 81 
anvendelse.

5. Anmodninger fra Rådet om 
Parlamentets godkendelse eller udtalelse 
henvises af formanden til behandling i det 
kompetente udvalg, jf. artikel 81 eller 
artikel 43, stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 3

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 90 – stk. 6

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6. Inden afstemningen om godkendelse kan 
det kompetente udvalg, en politisk gruppe 
eller mindst 1/10 af medlemmerne foreslå, 
at Parlamentet indhenter en udtalelse fra 
Domstolen om en international aftales 
forenelighed med traktaterne. Godkender 
Parlamentet et sådant forslag, udsættes 
afstemningen om godkendelse, indtil 
Domstolen har afgivet sin udtalelse.

6. Inden afstemningen kan det kompetente 
udvalg, en politisk gruppe eller mindst 1/10 
af medlemmerne foreslå, at Parlamentet 
anmoder om en udtalelse fra Domstolen 
om en international aftales forenelighed 
med traktaterne. Vedtager Parlamentet et 
sådant forslag, udsættes afstemningen, 
indtil Domstolen har afgivet sin udtalelse.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Udtalelser i forbindelse med kontrol af internationale aftaler (artikel 90, stk. 4, 
ændringsforslag 1)

Ved skrivelse af 29.1.2013 gjorde Elmar Brok, formand for Udenrigsudvalget, opmærksom 
på, at forretningsordenen på nuværende tidspunkt ikke tillader andre udvalg at afgive 
udtalelse i forbindelse med internationale aftaler, selvom stigningen i antallet af aftaler på det 
handelsmæssige aspekt gør det nødvendigt, at Udvalget om International Handel får mulighed 
for at bidrage til udformningen af Parlamentets holdning. Han påpegede, at artikel 110, stk. 2, 
(redegørelser fra Kommissionen, Rådet og Det Europæiske Råd) ikke giver sådan en 
mulighed, da det henviser til beslutningsforslag, som fremsættes af et udvalg, en politisk 
gruppe eller mindst 40 medlemmer, hvortil andre udvalg ikke kan udtale sig. Artikel 90, stk.
4, (internationale aftaler) er heller ikke velegnet til formålet, da det henviser til igangværende 
forhandlinger, hvilket betyder, at en betænkning efter forhandlingernes afslutning ikke 
længere vil kunne behandles på grundlag af denne artikel. Endeligt vil artikel 81, stk. 3, 
(godkendelsesprocedure) heller ikke være hensigtsmæssig, da den kun kan anvendes, når det 
drejer sig om et 'forslag' fra Rådet og ikke en påtænkt international aftale. Han bad derfor om, 
at man overvejer en ændring af artikel 110, stk. 2, så andre udvalg også kan afgive udtalelser.

Efter at have undersøgt sagen konkluderede Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, at 
målet om at tillade udtalelser i forbindelse med Parlamentets kontrol af de internationale 
aftaler kan opnås gennem en forholdsvis simpel ændring af artikel 90, stk. 4, som det fremgår 
af ændringsforslag 1. Ved at udvide anvendelsesområdet for denne bestemmelse fra at gælde 
for varigheden af forhandlingerne til nu at gælde for varigheden af hele proceduren, det vil 
sige fra forhandlingernes begyndelse (inden forhandlingerne begynder, gælder artikel 90, stk. 
1-3) til aftalens indgåelse, vil Parlamentet kunne gribe ind på et hvilket som helst tidspunkt 
for at præcisere sin holdning angående den godkendelse, som det skal afgive. Samtidig vil 
andre udvalg kunne associeres enten som rådgivende udvalg eller tilknyttes i de udvidede 
former, der er nævnt i artikel 50 eller 51. Det foreslås, at artikel 110, stk. 2, forbliver uændret.

Parlamentets godkendelse af internationale aftaler, midlertidig anvendelse heraf samt 
medlemsstaternes ratifikation (artikel 218, stk. 5 og 6, i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde (TEUF), ændringsforslag 2)

Ved skrivelse af 13.2.2013 anmodede Vital Moreira, formand for Udvalget om International 
Handel, AFCO om at undersøge artikel 90, stk. 5, (internationale aftaler) vedrørende dens 
forenelighed med traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Denne artikel 
fastsætter på nuværende tidspunkt, at "når forhandlingerne er afsluttet, men før aftalen 
underskrives, forelægges aftaleudkastet Parlamentet til udtalelse eller godkendelse." I artikel 
218, stk. 6, i TEUF hedder det derimod, at "Rådet vedtager på forslag af forhandleren en 
afgørelse om indgåelse af aftalen ... efter godkendelse fra Europa-Parlamentet i følgende 
tilfælde: ...". Traktaten forpligter dermed ikke udtrykkeligt Rådet til at anmode om Europa-
Parlamentets godkendelse, allerede før det giver Kommissionen bemyndigelse til at 
undertegne på Unionens vegne. 
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Moreira påpeger endvidere, at der har været tilfælde, hvor medtagelse af bestemmelser er 
blevet midlertidigt anvendt inden deres officielle anmodning om godkendelse hos 
Parlamentet. Her er spørgsmålet, om det er juridisk korrekt, eller om Rådet skal vente indtil 
Parlamentet har godkendt aftalen.

Endeligt gjorde Moreira med henvisning til Broks skrivelse af den 29.1.2013 opmærksom på, 
at der findes sager, hvor der underskrives aftaler, som indgås mellem tredje parter og Unionen 
på den ene side og tredje parter og medlemsstaterne på den anden ("blandede aftaler"), men 
hvor Rådet vælger ikke at forelægge dem for Parlamentet til godkendelse, før 
ratificeringsprocessen i medlemsstaterne stort set er afsluttet. Spørgsmålet er endnu en gang, 
om denne fremgangsmåde er forenelig med EU-lovgivningen.

Udvalget har anmodet Den Juridiske Tjeneste om en udtalelse1.

Hvad angår det første spørgsmål om godkendelse af internationale aftaler, blev det i 
udtalelsen konkluderet, at Rådet ifølge artikel 218, stk. 6, i TEUF ikke er retligt forpligtet til 
at anmode om Europa-Parlamentets godkendelse, før de bemyndiger undertegnelse af aftalen. 
Hovedargumentet herfor er, at artikel 218 i TEUF fastsætter en fremgangsmåde i to adskilte 
faser, undertegnelse og indgåelse af en aftale, hvilket betyder, at Rådet godt kan træffe 
beslutningen om undertegnelse uafhængigt af beslutningen om indgåelse og uden at skabe en 
forbindelse mellem de to.

Hvad angår det andet spørgsmål om midlertidig anvendelse af aftaler, blev det i udtalelsen 
konkluderet, at Rådet kan bemyndige midlertidig anvendelse af en aftale på et hvilket som 
helst tidspunkt, efter at forhandleren har foreslået at gøre det. Ifølge artikel 218 i TEUF er 
Rådet ikke forpligtet til kun at tage denne beslutning, efter at Parlamentet har godkendt 
indgåelsen af aftalen. Dette forhindrer dog ikke Parlamentet i at kunne erklære den 
midlertidige anvendelse for uhensigtsmæssig, fordi Parlamentets godkendelse er usikker, eller 
der er sandsynlighed for forkastelse af aftalen. Dette kan ske på et hvilket som helst tidspunkt 
under proceduren gennem en politisk erklæring i form af henstillinger vedtaget i henhold til 
artikel 90, stk. 4, som ændret ved ændringsforslag 1. Uafhængigt heraf minder artikel 91 om 
de særlige forpligtelser, som Kommissionen har i henhold til traktaterne med hensyn til 
oplysninger (artikel 218, stk. 10, i TEUF), og som den desuden har påtaget sig i henhold til 
rammeaftalen, nemlig "at informere Parlamentet så tidligt som muligt, når den agter at foreslå 
Rådet en midlertidig anvendelse af samme (= aftalen), herunder om begrundelsen herfor, 
medmindre sagens hastende karakter forhindrer Kommissionen heri" (punkt 23 og bilag 3, 
punkt 7). På baggrund af disse forpligtelser fastsætter artikel 91 en særlig procedure på 
plenarmødet.

Hvad angår det tredje spørgsmål om underskrivelsen af en blandet aftale, anslås det i 
udtalelsen, at Rådet kan bede om Parlamentets godkendelse, før aftalen skal ratificeres af 
medlemsstaterne eller samtidig dermed i overensstemmelse med deres relevante interne 
procedurer. Rådet kan også vente indtil disse procedurer er færdige i en, flere eller alle de 
berørte medlemsstater. Hovedargumentet herfor er, at procedurerne for indgåelsen af en 
international aftale med Unionen på den ene side og dens medlemsstater på den anden er 

                                               
1 SJ-0431/13 fra den 8/8/2013 
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uafhængige af hinanden. Rådet kan derved vælge at bede Parlamentet om godkendelse, når 
dette er politisk belejligt. 

Udvalget gennemgik den juridiske udtalelse og tiltrådte konklusionerne. Her blev det 
fastslået, at den første konklusion gør en ændring af artikel 90, stk. 5, nødvendig, som det 
formuleres i ændringsforslag 2, da Parlamentets forretningsorden ifølge Domstolens praksis 
ikke kan give beføjelser, der ikke er udtrykkeligt anerkendt i en generel retsakt eller en 
primær retskilde1, således at Parlamentet ikke gennem sin interne forretningsorden kan tvinge 
Rådet til at følge en praksis, der ikke er fastlagt i artikel 218 i TEUF.

Hvad angår andet og tredje spørgsmål var Udvalget af den opfattelse, at hverken en ændring 
eller en formel fortolkning af artikel 90 var nødvendig, da resultatet af de respektive 
konklusioner mere eller mindre fremgår af oplysningerne vedrørende tidspunktet for 
underskrivelse. Som tidligere nævnt giver artikel 90, stk. 4, som ændret ved ændringsforslag 
1, i begge tilfælde Parlamentet mulighed for under hele den procedure, der fører frem til 
indgåelse af aftalen, at udtale sig i form af henstillinger baseret på en betænkning fra det 
korresponderende udvalg. 

Udtalelser fra Domstolen (artikel 90, stk. 6, ændringsforslag 3)

Af undersøgelsen af artikel 90, der skete efter anmodning fra Udvalget om International 
Handel og Udenrigsudvalget, fremgik det, at artikel 90, stk. 6, bør ændres. Denne 
bestemmelse begrænser ganske vist Parlamentets muligheder for at bede om en udtalelse fra 
Domstolen angående en international aftales forenelighed med traktaterne til aftaler, der 
indhente Parlamentets godkendelse, og man udelukker derved de aftaler, der kun kræver en 
udtalelse. De traktatbestemmelser, der fastsætter retten til at kræve en udtalelse fra Domstolen 
for Parlamentet, Rådet, Kommissionen eller medlemsstaterne (artikel 218, stk. 11 i TEUF), 
omfatter dog ikke en sådan begrænsning. Formålet med traktatbestemmelserne, som er at 
undgå kollision mellem Unionens internationale aftaler og Unionens primære retskilde, 
retfærdiggør heller ikke en sådan begrænsning. 

                                               
1 Jf. f.eks. dom af 17. januar 2013, forenede sager T-346/11 og T-347/11, Bruno Gollnisch. 


